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املقدمة:
الطالب املوفد داخل الدولة أو خارجها حمور أساسي يف املنظومة التعليمية ،وعلى هذا األساس اعتربت الوزارة أنه
من الواجب عليها تعريف الطالب ببيان ما له من حقوق وما عليه من واجبات قبل البدء مبرحلة الدراسة اجلامعية
أو الدراسات العليا يف مقر دراسته.
ومن هذا املنطلق ياتي ( ميثاق الدارسني العماني ) دليأل اسرتشاديأً للموفد لتوعيته حبقوقه وواجباته أثناء فرتة
دراسته وذلك حرصا على توفري بيئة تعليمية مالئمة له.
التعريف باملصطلحات الواردة يف امليثاق:
 الدولة :سلطنه عمان الوزارة :وزارة التعليم العالي امليثاق :عهد يقطعه املوفد للوزارة بااللتزام مبا جاء يف هذه الوثيقة املتضمنة القواعد واملبادئ األساسيةللحقوق ،والواجبات أثناء فرتة الدراسة.
 املوفد :من يلتحق ببعثة أو منحة أو إعانة دراسية طبقاً ألحكام قانون البعثات واملنح واإلعانات الدراسية. جهة االشراف :اجلهة املنوط بها متابعة سري دراسة املوفد كامللحقيات الثقافية العمانية باخلارج واملشرفنياألكادمييني املعنيني بسفارة الدولة وموظفي اجلامعات والكليات داخل الدولة واملديرية العامة للبعثات
بالوزارة ،واملديرية العامة للجامعات والكليات اخلاصة.
الفئة املستهدفة:
 -هذا امليثاق موجه للموفد داخل الدولة وخارجها.

رسالة للموفد:
عزيزي املوفد جيب عليك أن تكون طيب الذكر ،مجيل املعشر يف تعاملك مع اآلخرين ،متزن يف فكرك وقولك
وعملك ،متقيداً بكافة التصرفات اليت تعكس املبادىء والقيم االصيلة ،وهذا اخللق جيعلك خري سفري لعائلتك
ووطنك ،وال تنجرف مع املمارسات الدخيلة على ثقافتك ومبادئك وقيمك ،وال ترتدد يف األخذ مبا ينسجم مع
ثوابتك األصيلة ،هذا احلال جيعلك طالباً جديراً بالتقدير يف اجلامعة واجملتمع ،واحرص على أن يكون همك العلمي
على قمة أولوياتك يف مشوارك الدراسي.
أهداف امليثاق:
يهدف امليثاق لآلتي:
 .1توعية الطالب وتثقيفه حبقوقه وواجباته أثناء فرتة الدراسة.
 .2الشفافية والوضوح يف حتديد حقوق وواجبات املوفد مبختلف أنواعها.
 .3السعي لتحقيق الشعور باالمن التعليمي واالجتماعي والصحي والنفسي للموفد.
 .4احلث على السلوك احلميد والتصرفات اإلجيابية جلميع الطلبة املوفدين.
 .5السعي لتعزيز قيم النزاهة واألمانة واالنتماء واملواطنة الصاحلة لدى املوفد.
أحكام عامة:
تعترب النصوص الواردة يف هذا امليثاق إطاراً عاماً لتحديد حقوق وواجبات الطرفيـن (الطالب والوزارة) وفقاً ملا نصت عليه
القوانني واللوائح واألنظمة السارية.
احملاور الرئيسية للميثاق:
يتضمن هذا امليثاق حمورين رئيسني أساسيني يشكالن مبجملهما حقوق املوفد وواجباته.

احملور االول :حقوق املوفد:
ويُقصد بها احلقوق اليت تكفلها الوزارة لتوفري بيئة تعليمية حمفزة تضمن للمبتعث حياة جامعية مناسبة يف
مقر الدراسة ،وتتمثل يف اآلتي:
 -1توفري كافة اخلدمات للموفد اليت نص عليها قانون البعثات واملنح واالعانات الدراسية والئحته التنفيذية
والضوابط املقررة لتنظيم اإلبتعاث من قبل الوزارة.
 -2حتديد جهة االشراف للموفد لرعاية حقوقه ومتابعته وإرشاده.
 -3احملافظة على سرية املعلومات واخلصوصية التامة للملف اإللكرتوني للموفد وعدم السماح باالطالع أو
استخدام املعلومات الشخصية والسجل األكادميي إال ألغراض متابعته من قبل الوزارة وجهات اإلشراف
بامللحقيات الثقافية وسفارات الدولة وولي أمره وجهة العمل.
 -4إحاطة املوفد بكل ما يصدر يف حقه من إخطارات وتنبيهات أكادميية وغري أكادميية تصدر من قبل الوزارة
أو جهات اإلشراف بامللحقيات الثقافية وسفارات الدولة أو املؤسسات التعليمية.
 -5تزويد املوفد بأي نشرات أو تعليمات أو إعالنات أو قرارات تصدر من الوزارة أو جهة اإلشراف اخلاصة بنظام
االبتعاث والقوانني واللوائح املنصوص عليها يف هذا امليثاق باستخدام أية أداة تعليمية أو تثقيفية سواء من
خالل اإلعالم أو موقع الوزارة أو حساباتها يف مواقع التواصل االجتماعي أو التخاطب املباشر مع املوفد.
 -6حيق للموفد التظلم للوزير على أي قرار يصدر حبقة من قبل جلنة البعثات خالل ثالثني يوماً من تاريخ
إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علماً يقينياً ،على أن تقوم الوزارة بالرد على التظلم خالل مدة
أقصاها مخسة عشر يوماً من تاريخ تقدميه ،ويعترب مضي اخلمسة عشر يوماً دون أن جتيب عليه الوزارة
مبثابة رفضه.
احملور الثاني :واجبات املوفد:
 .1االلتزام جبميع االنظمة واللوائح الواردة يف قانون البعثات واملنح واإلعانات الدراسية والئحته التنفيذية
والضوابط املقررة لتنظيم االبتعاث من قبل الوزارة.

 .2االطالع واإلملام بنصوص وبنود القوانني الصادرة من الدولة وااللتزام مبا جاء فيها مثال (قانون اجلزاء
العماني)
 .3االلتزام باملبادئ واألسسس الدينية واالجتماعية والسياسية للدولة أو مقر الدراسة وعدم اإلساءة إىل الوحدة
الوطنية قوالُ او فعالً او الدعوة إىل االنضمام للتنظيمات املخالفة لتوجهات الدولة أو أي أفكار ختالف نظام الدولة
أو مقر الدراسة أو الرتويج هلا سواءً داخل احلرم اجلامعي أو خارجه.
 .4االلتزام بإخطار جهات اإلشراف بكافة املستجدات التعليمية قبل الشروع يف اختاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر
على سري دراسته (تغيري اجلامعة-تغيري التخصص -التوقف عن الدراسة-تغيري مده الدراسة-تغيري بلد الدراسة
وغريها).
 .5احرتام مجيع فئات اجملتمع يف بلد الدراسة مبن فيهم (موظفي الوزارة وموظفي جهة اإلشراف وأعضاء هيئة
التدريس والزمالء ومجيع منتسيب املؤسسة التعليمية الدارس بها املوفد) وعدم اإلساءة إليهم بقول أو فعل أو
كتابة أو نشر.
 .6االلتزام جبميع اإلجراءات املطلوبة منه قبل التوجه ملقر الدراسة ،وااللتزام بكافة اإلجراءات األمنية
املطلوبة وخصوصا اإلجراءات األمنية باملطارات.
 .7االلتزام بتحديث بيانات امللف االلكرتوني للموفد يف نظام الوزارة بشكل دوري كل فصل دراسي.
 .8االلتزام بالذوق العام يف الزي أو امللبس واهليئة العامة يف احلرم اجلامعي ومقر الدراسة.
 .9حيظر تعاطي املواد املمنوعة قانوناً كاملخدرات أو الكحوليات بكافة أنواعها أو توزيعها سواءً داخل احلرم
اجلامعي أو خارجه.
 .10احرتام كافة القوانني واالنظمة ملقر الدراسة واملؤسسات التعليمية وااللتزام بها ويف حال حدوث أية مشكلة
قانونية جيب ابالغ جهات اإلشراف الختاذ االجراءت القانونية بشأنها.
 .11عدم نشر أو تبادل أو استخدام أي خماطبات أو مواضيع ختص البعثة الدراسية للطالب أو بعثة أو غريه من
الطلبة عرب شبكات التواصل االجتماعي وفق قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات والقوانني ذات الصلة.
 .12إخطار جهات االشراف بأي قرار تصدره املؤسسة التعليمية للموفد فور صدوره والذي يؤثر على مسريته
التعليمية لتتمكن جهات اإلشراف من اختاذ االجراءات املتبعة.

 .13احملافظة على املستندات الثبوتية وعدم تعريضها للتلف ،ويف حالة فقدان أي منها جيب إبالغ أقرب مركز
شرطة أو جهة االشراف.
 .14احلرص على أهمية حضور اللقاءات الدورية اليت تعقدها جهة اإلشراف والتواصل معها بشكل مستمر.
 .15االلتزام بتسوية مجيع االلتزامات الشخصية واملالية والقانونية قبل مغادرة مقر الدراسة.
العقوبات:
تطبق العقوبات أدناه على املوفد يف حال خمالفته لألنظمة واللوائح الواردة يف قانون البعثات واملنح واإلعانات
الدراسية والئحته التنفيذية والضوابط املقررة لتنظيم االبتعاث من قبل الوزارة وذلك حسب درجة املخالفة
ونوعها:
 .1التنبية الكتابي ويتم االحتفاظ به يف ملفه االلكرتوني وإخطار ولي األمر /جهة العمل.
 .2اإلنذار مع تعهد كتابي من املوفد بعدم تكرار املخالفة ويتم االحتفاظ به يف ملفه اإللكرتوني وإخطار ولي
األمر/جهة العمل.
 -يف حال تكرار املخالفات يعرض موضوع املوفد على اللجنة املختصة لتقرير ما تراه مناسباً.

أتعهد بااللتزام مبا جاء بقانون البعثات واملنح واإلعانات الدراسية والئحته التنفيذية
وميثاق الدارسني العماني والضوابط املقررة لتنظيم االبتعاث من قبل الوزارة

